Tilmelding til svømmesæson 2017/2018
Svømmesæson 2017/2018 begynder mandag den 21. august 2017.
Det er i alles interesse at dit barn/dine børn kommer på det rigtige hold allerede fra sæsonens start - derfor bør hold placeringen altid ske i samråd med den nuværende instruktør.

Pkt 1: Nuværende medlemmer:
Tilmelding af svømmere der i samråd med trænerne skal/vil fortsætte på deres nuværende hold.
I modtager en mail med link til klub-modul i løbet af uge 18
Ønsker I at benytte tilbuddet om samme plads som i indeværende sæson, skal I logge på klub-modul og betale for pladsen. For at være sikret pladsen, skal betalingen ske inden for tidsfristen.
Tilmelding samt betaling skal ske fra lørdag den 29/4-2017 til fredag den 12/5- 2017.

Pkt 2: Nuværende medlemmer, søskende samt dem på venteliste:
Tilmelding af svømmere der i samråd med trænerne skal/vil flyttes til andre hold end de nuværende. I modtager en
mail med link til klub-modul i løbet af uge 21.
Ønsker I at benytte tilbuddet om at skifte hold, skal I logge på klub-modul og tilmelde jer holdet og betale for pladsen.
For at være sikret pladsen, skal betalingen ske med det samme - indmeldelse sker efter princippet ”først til mølle”. Hvis
der ikke er ledige pladser på det ønskede hold, er der mulighed for at tilmelde sig en venteliste. Man kan tilmelde sig lige
så mange ventelister, som man ønsker.
Tilmelding samt betaling skal ske fra lørdag den 27. maj kl.10.00 til fredag den 9/6- 2017.
SØSKENDE TILMELDING 2017/2018
Traditionen tro tilbyder vi nuværende medlemmer at deres søskende kan blive tilmeldt i samme pulje som nuværende
medlemmer, der ønsker at skifte hold.
I skal allerede nu oprette en profil på den person, eller tilføje på nuværende profil, som skal tilmeldes et hold i den nye
sæson, på vores hjemmeside (Klub-modul).
Derefter skal I tilmelde personen til det hold, som hedder 1000 SØSKENDE i indeværende sæson.
Tilmelding skal ske senest fredag den 28/4-2017
Den tilmeldte person vil nu blive betragtet som et nuværende medlem, der ønsker at skifte hold i den nye sæson og kommer derfor med i pkt 2.

Til alle medlemmer på venteliste i sæson 2016/2017
Herlufsholm Svømmeklub tilbyder, at jer der står på venteliste i indeværende sæson, får mulighed for at tilmelde jer til
sæson 2017/2018 på lige fod med nuværende medlemmer, der skal skifte hold.
For at dette kan lade sig gøre, skal jeg bede jer om at logge jer ind på vores hjemmeside og tilmelde jer det hold, der hedder hold 1001 VENTELISTE i indeværende sæson (2016/2017) allerede nu.
Tilmelding skal ske senest fredag den 28/4-2017
Den tilmeldte person vil nu blive betragtet som et nuværende medlem, der ønsker at skifte hold i den nye sæson og I får
tilbud om tilmelding til det ønskede hold i step 2
I er velkommen til at kontakte mig på telefon 55731413 torsdag kl. 16.30-18.30 eller på mail:
kontor@herlufsholm-svommeklub.dk hvis I har spørgsmål til ovenstående.

Pkt. 3: Nye medlemmer:
Fra lørdag den 17//6. juni 2017 kl. 10.00 åbnes tilmeldingen for nye medlemmer. Dette skal ske via hjemmesiden og med
betaling ved indmeldelsen. For at være sikret pladsen, skal betalingen ske med det samme.

Kontingentopkrævningen dækker hele sæsonen 2017/2018 (fra mandag den 21. august 2017 til og med den 16. juni
2018). Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er bindende. Dvs at man ikke får refunderet det indbetalte kontingent
ved udmeldelse. Med din kontingentindbetaling accepterer du samtidig foreningens vedtægter, du finder dem på
www.herlufsholm-svommeklub.dk.
Tilmeldingen/betalingen sker på vores hjemmeside ved at logge på barnets / din profil. Her skal der betales med dankort.
Har du ikke dankort, kan du sende en mail til kontor@herlufsholm-svommeklub.dk og vi sørger for at tilmeldingen bliver
gennemført og der fremsendes betalingsoplysninger. Men det skal stadig ske indenfor tidsfristen.
Tilmeldingen er først gennemført, når der er betalt.
I er velkommen til at kontakte mig på telefon 55731413 torsdag kl. 16.30-18.30 eller på mail:
kontor@herlufsholm-svommeklub.dk hvis I har spørgsmål til ovenstående.
Venlig hilsen
Line Villumsen
Herlufsholm Svømmeklub
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